REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
KLASA:363-01/17-01/654
URBROJ:2184/01-04/01-17-2
Trogir, 11.10.2017. g.

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje
kioska, banaka i naprava („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 03/97, 12/05, 09/09 i 10/15) i
Odluke gradonačelnika Grada Trogira KLASA:363-01/17-01/654 URBROJ: 2184/01-04/0117-1 od 10. listopada 2017. g. pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada
Trogira
raspisuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u Gradu Trogiru prigodom
manifestacije “Advent u Trogiru 2017”, na Trgu Ivana Pavla II u svrhu postavljanja štekata za
period od 09. prosinca 2017.g. do 08. siječnja 2018. g.
Predmet natječaja su javne površine, ukupno 4 (četiri) mikrolokacije u Gradu Trogiru
određene za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz uvjete kako slijedi:
Mikrolokacija:
1. početna cijena zakupa je 5.000,00 kn ,
2. površina lokacije – cca 50 m²,
3. namjena lokacije – ugostiteljski štekati
Početna cijena zakupa je 5.000,00 kn (pettisućakuna) za jednu mikrolokaciju..
Ponuditelji se natječu za lokacije čija površina iznosi cca 50 m².
Grad Trogir osigurava montažni objekt-unificiranu kućicu te se zakup javne površine odnosi
na zauzetu javnu površinu za pojedino prodajno mjesto, a zakupci su sami dužni osigurati
stolove i stolice (štekat) kao i svu ugostiteljsku opremu koja im je potrebna za pružanje
usluga.
U početnu cijenu zakupnine javne površine uključeni su troškovi priključka (razvođenja
instalacija električne struje) i utroška električne energije.
Mikrolokacije se daju u zakup u periodu od 09. prosinca 2017.g. do 08. siječnja 2018. g.
-Radno vrijeme na zakupljenoj površini određuje se u vremenu od 9.00-24.00 sata
-Ponuditelji su dužni, na ime jamčevine, uplatiti 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) na račun
Grada Trogira IBAN broj:HR 4323900011846300007, MODEL HR24, POZIV NA
BROJ:5738-2395302
Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jedno prodajno mjesto.
Dokaz o uplati priložiti uz ponudu.

-Javne površine iz ovog natječaja daju se u zakup tako da jedan ponuditelj može zakupiti
samo jedno prodajno mjesto.
-Ponuditelji imaju pravo izbora lokacije redom, ovisno o visini ponuđene cijene.
Pravo prijave na natječaj:
Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane u RH za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Vrijeme zakupa:
Ugovor se zaključuje za period od 09. prosinca 2017. g. do 08. siječnja 2018. g.
Prijava na natječaj mora sadržavati:
a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, broj
telefona/mobitela te broj žiro računa za povrat jamčevine,
b) original ili ovjereni preslik Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili original ili
ovjereni preslik Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ili službenog registra nadležnog
tijela ne stariji od 30 dana
c) iznos zakupnine koji se nudi
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini
e) potvrdu Grada Trogira o podmirenim svim obvezama prema Gradu Trogiru
f) broj računa kod banke (za fizičke i pravne osobe) radi eventualnog povrata
uplaćene jamčevine
-Ponude se mogu povući pisanom zamolbom koja treba biti predana na Protokol Grada
Trogira najkasnije do 27. listopada 2017.g . u 14:30 sati i ponuditelji koji ponude povuku do
tog trenutka imaju pravo na povrat jamčevine.
Ukoliko ponuditelj odustane od predane ponude nakon 27. listopada 2017.g. u 14:30 sati,
nakon otvaranja ponuda i donesene odluke o dodjeli javne površine kao i sklapanja ugovora o
zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
Na natječaj se ne može javiti pravna ili fizička osoba koja po bilo kojem osnovu ima
dugovanja prema Gradu Trogiru.
Prednost u odabiru lokacije stječe ponuditelj s najvišim ponuđenim iznosom cijene zakupa i
tako redom do zadnje raspoložive lokacije.
Informacije o lokacijama i uvjetima natječaja natjecatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo svakoga radnog dana od 8:00 do 10:00 h, na broj telefona:021-444578;
Pisane ponude treba predati najkasnije do 27. listopada 2017. g. u 14:00 sati u
zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Trogir
Komisija za provođenje natječaja
za dodjelu javne površine u zakup
s naznakom “za natječaj”- ADVENT U TROGIRU 2017.-ne otvaraj
Put Muline 2, 21 220 Trogir
Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 15 dana od dana
donošenja zaključka o izboru..

U natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici te pravne osobe
registrirane u RH, odnosno s registriranom podružnicom u RH.
U slučaju da pristignu potpune ponude s ponuđenim istim iznosima zakupnine, prvenstvo će
imati onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena na Protokol Grada Trogira.
Izabrani ponuditelj dužan je platiti iznos postignute cijene zakupa i sklopiti ugovor o
zakupu s Gradom Trogirom u roku koji odredi Grad. U protivnom se smatra da je
odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na navedenim lokacijama iz ovog
natječaja uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima
Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne
dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na zakupljenoj
javnoj površini.
Isto tako, zakupci su dužni financijski sudjelovati u realizaciji Programa “Advent u Trogiru
2017” što će se posebno regulirati kroz odredbe ugovora o zakupu.
Gradonačelnik Grada Trogira zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili
djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.
Pročelnik:
Srećko Zurić, dipl.ing., v.r.

